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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2020-12-16, kl  18:30-21:00
Plats: Sågen

Kallade till mötet är Kultur- och fritidsnämnden och Arne Amnér.

Michael Nemeti (S)

Ordförande
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1. Val av justerare (i tur att justera Anders Andersson)  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
 

2. Godkännande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista.

3. Egenproducerad utställning 2021  

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar 2021 års egenproducerade utställning.
 
Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse från kulturutvecklare och förvaltningschef, 2020-12-08.
 
Förslag till beslut    
att notera informationen.

4. Remiss - Revidering av Reglemente för 
Kommunstyrelsen och nämnderna

 

Sammanfattning
Alla nämnderna har fått remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
revidering av Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna. Yttrandet ska ges 
efter nämndens möte i december.
 
Beslutsunderlag           
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-12-08. 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 113, 2020-12-01.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195, 2020-11-18, inkl 
tjänsteskrivelse från kansli.
Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Klippans kommun.
 
Förslag till beslut      
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att Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom reglementet och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna, 
samt

att Kultur- och fritidsnämnden önskar inrätta ett utskott som bereder
ärenden till nämnden.
 
 
 
 

5. Yttrande om motion gällande årlig tradition för att hålla 
minnet av Gerard Gbeyo vid liv

 

Sammanfattning
Remiss från Kommunstyrelsen gällande årlig tradition för att hålla minnes av 
Gerard Gbeyo vid liv. Senast 2020-12-31 ska yttrandet ges till Kommunstyrelsen.
 
Beslutsunderlag         
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-12-09.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 104, 2020-12-01
Remiss från Kommunstyrelsen, 2020-10-21.
Motion från miljöpartiet de gröna Klippan, 2020-09-09.
 
Förslag till beslut     
att avslå motionen.

6. Investeringsbidrag 2020  

Sammanfattning
Föreningen Veteranjärnvägen Klippan har inkommit med redovisning av beviljat 
investeringsbidrag, 100 tkr.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 105, 2020-12-01.
Inkommen redovisning av föreningen, 2020-11-18.
 
Förslag till beslut      
Notera och godkänna inkommen redovisning.
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7. Skrivelse från Centerpartiet gällande utreda möjligheten 
att starta upp en "Fritidsbank"

 

Sammanfattning
Centern har inkommit med skrivelse angående utreda möjligheten att starta upp en 
"Fritidsbank".
Förvaltningen fick 2020-10-14 av nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 
starta upp en Fritidsbank för att kunna erbjuda lån av fritidsrelaterad utrustning.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 106, 2020-12-01. 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen och fritidskonsulent, 2020-11-26.
Skrivelse från Centerpartiet, 2020-09-22.
 
Förslag till beslut        
att ställa sig positiva till att inrätta en Fritidsbank om de ekonomiska 
förutsättningarna är lösta.

8. Beslutsattestanter 2021  

Sammanfattning
Enligt gällande regler ska nämnderna fatta beslut om beslutsattestanter.
Förvaltningen har upprättat förslag till nämnden.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 107, 2020-12-01.
 
Förslag till beslut      
att godkänna förvaltningens förslag till beslutsattestanter för 2021.

9. Beslutsordning i personalärenden inom  Kultur- och 
fritidsförvaltningen 2021

 

Sammanfattning
Beslut i personalärenden utgår från Kommunstyrelsens delegation till arbetsutskott, 
personalchef samt förvaltningschefer, dat dec 2006, och förteckning över 
personalärenden som är av verkställighetskaraktär, dat dec 2006.
Förvaltningen presenterar vilka som har rätt att fatta beslut i personalärenden inom 
respektive ansvarsområde/ansvarskod.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidie § 108, 2020-12-01.
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Förslag till beslut    
att notera informationen, samt
 
att överlämna paragrafen för kännedom till Kommunledningsförvaltningen, HR-
avdelningen.

10. Budget 2020 - uppföljning  

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m november 2020.
 
Beslutsunderlag      
Rapport Stratsys, nov. 2020.

11. Verksamhetsbidrag 2021 till föreningar i Klippans 
kommun

 

Sammanfattning
Föreningsutskottet tillsammans med tjänstepersoner presenterar förslag på 
bidragsnivårer gällande verksamhetsbidrag 2021 till föreningar i Klippans 
kommun.
 
Beslutsunderlag         
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, 2020-12-09.
Förslag på bidragsnivåer verksamhetsbidrag 2021.

12. "Coronabidrag" till föreningar  

Sammanfattning
Sista dag för föreningar att ansöka om "Corona" bidrag var 2020-11-30. Vid 
nämndens möte 2020-11-18 behandlades sju bidragsansökningar och därefter har 
ytterligare fem ansökningar inkommit. Bidraget är riktat till föreningar vars 
excistens riskerar falla p g a pandemin.
 
Förvaltningen har upprättat förslag på bidragsnivåer.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 114, 2020-12-01.
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Förslag till beslut       
att bevilja coronabidrag till föreningar enligt förvaltningens förslag.

13. Budget 2021 - taxor och avgifter för Kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamheter att gälla f r o m 1/1 
2021

 

Sammanfattning
Förvaltningen fick 2020-10-14 återremitterat ärendet för förtydligande kring nya 
taxor och avgifter inom badverksamheten.
 
Handlingar lägges på bordet.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 115, 2020-10-14.

14. Aktivitetspark - Vid Sågen, Badhuset och 
Skateanläggningen

 

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 109, 2020-12-01.
 
Förslag till beslut     
att ta bort ärendet som en stående punkt på dagordningen.

15. Kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen, etapp 2  

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 110, 2020-12-01.
 
Förslag till beslut     
att notera informationen.
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16. Information och åtgärder med anledning av Covid-19 
(Corona-viruset)

 

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag       
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 111, 2020-12-01.
 
Förslag till beslut     
att notera informationen.
 
 

17. Idrottsplats Ljungavallen i Ljungbyhed  

Sammanfattning
Stående punkt.
 
Beslutsunderlag    
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 112, 2020-12-01.
 
Förslag till beslut     
att notera informationen.
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